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Godziny pracy Urzędu W odpowiedzina pismo proszę powołać się na nr sprawy: NA.0003.2.2020
Miejskiego:
oniedziałek - środa: . . . . . . .2:00 _ 16.00. Dotyczy: odpownedzn na mterpelaqę w sprawne funkqonowama GKS
czwartek: 8:00 - 17:00; „Piast" S-A-
piątek:8:00'15:00 W odpowiedzi na interpelację z dnia 16 kwietnia 2020 r.

(korespondencja nr UM.382640.2020) przedstawiam poniżej informacje
w zakresie działalności GKS „PIAST” S.A.:

zaStępca
_

Ad. pkt 1 Informacje wskazane w pkt. 1 wniosku mają charakter
PrezydentaM'aSta informacji ogólnodostępnych, zawartych w jawnych rejestrach.

Niemniej jednak informuję, że na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które
”"ZWVCięStwa 21 odbyło się w dniu 7 kwietnia 2020r. podjęta została uchwała
44-100 Gliwice . . . , . . .

Tel.+48322391140 w przedmioae zmiany statutu Społki w omaW|anym zakreśle,
Fax +48 32 231 27 25 przywracając poprzednie zasady wyboru członków Rady Nadzorczej
zp2@um-9liwice-pl Spółki. Zmiany zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego

i oczekują na wpis.
Ad. pkt 2 Zmiany w statucie, o których mowa w pytaniu
poprzedzającym dotyczą sposobu powoływania i odwoływania członków
Rady Nadzorczej stanowiącej organ nadzorczy Spółki, a nie organ
Zarządzający. W ślad za tym informuję, że zasady powoływania
i odwoływania członków Rady Nadzorczej pozostają bez wpływu na
skład Zarządu Spółki.
Ad. pkt 7 Zgodnie z danymi finansowymi, publikowanymi w Krajowym
Rejestrze Sądowym, a zatem powszechnie dostępnymi, informuję, że
w roku obrachunkowym 2018/2019 Spółka wypracowała zysk netto
w wysokości 913.127,77 zł.
Ad. pkt 12 Miasto Gliwice realizując zadania własne gminy przekazuje
dotacje celowe m.in. na wzrost poziomu sportowego. Trudno zatem
oczekiwać, by akcjonariusze Spółki nie będący jednostką samorządu
terytorialnego w analogiczny sposób dotowali GKS PIAST SA. Czymś
natomiast odmiennym jest możliwość dokapitalizowania Spółki przez
pozostałym akcjonariuszy. Decyzja w tej sprawie należy jednak do
indywidualnych uprawnień akcjonariusza/udziałowca, na którą
pozostali akcjonariusze/udziałowcy nie mają wpływu.



Ad. pkt 15 Wyjaśniam, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami
Kodeksu spółek handlowych, zarząd w osobie Prezesa Zarządu
zobowiązany jest do prowadzenia spraw Spółki oraz reprezentacji
Spółki w bieżącej jej działalności, a także wykonywanie ewentualnych
decyzji Rady Nadzorczej wydanych w ramach realizacji jej uprawnień
nadzorczych i kontrolnych.
Jednocześnie informuję, że mocą uchwały Rady Nadzorczej
z 9 listopada 2017r. w przedmiocie ustalenia celów zarządczych na rok
obrotowy 1 lipca 2017 — 30 czerwca 2018 ustalono następujące cele
zarządcze dla Prezesa Zarządu:

1) utrzymanie dodatniego wyniku finansowego Spółki
2) wzrost zysku netto z wagą celu zarządczego w wysokości 10%

w przypadku przekroczenia zysku netto za rok obrotowy
1.07.2017-30.06.2018 do 20%, z uwzględnieniem wysokości
wzrostu zysku netto, przyczyn wzrostu zysku netto;

3) utrzymanie się GKS PIAST w Ekstraklasie
4) osiągnięcie przychodów z transferu zawodników na poziomie

średnim z dwóch ostatnich lat
5) utrzymanie wolumenu umów sponsorskich na poziomie średnim

z dwóch ostatnich lat
W kolejnym roku Rada nadzorcza, mocą uchwały 2 20 grudnia 2018r.,
ustaliła dla Prezesa Zarządu następujące cele zarządcze na rok
obrotowy 1 lipiec 2018 - 30 czerwca 2019:

1) utrzymanie dodatniego wyniku finansowego Spółki
2) utrzymanie się GKS PIAST w Ekstraklasie w Grupie

Mistrzowskiej (pierwsze osiem miejsc)
3) osiągnięcie przychodów z transferu zawodników na poziomie

średnim z dwóch ostatnich lat
4) utrzymanie wolumenu umów sponsorskich na poziomie średnim

z dwóch ostatnich lat
Natomiast na rok obrotowy od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 Rada
Nadzorcza Spółki w uchwale z 23 września 2019r. uchwaliła
następujące cele zarządcze dla Prezesa Zarządu:

1) utrzymanie dodatniego wyniku finansowego Spółki
2) pozyskanie sponsora głównego dla Klubu
3) utrzymanie się GKS PIAST w Ekstraklasie
4) osiągnięcie przychodów z transferu zawodników na poziomie

średnim z dwóch ostatnich lat
Ad. pkt 20 Informuję, że w budżecie miasta na 2020r. uwzględniono
środki na wsparcie dla inwestycji budowy/rozbudowy bazy sportowej
Klubu. Natomiast inwestycja ta była ściśle związana z działaniami
miasta zmierzającymi do pozyskania na ten cel nieruchomości przy ul.
Dzionkarzy. Niestety ówczesny właściciel nieruchomości tj. Spółka
Restrukturyzacji Kopalń pomimo prowadzonych od wielu lat rozmów
i składanych przez miasto propozycji pozyskania nieruchomości,
w styczniu br. rozstrzygnęła przetarg na sprzedaż przedmiotowego
terenu bez powiadomienia o tym fakcie miasta Gliwice.
W związku z powyższym do czasu ustalenia nowej lokalizacji dla
przedsięwzięcia sprawa realizacji inwestycji pozostaje bez biegu.



W odpowiedzi na pozostałe pytania przekazuję poniżej
stanowisko zarządu GKS Piast S.A.:
Ad. pkt. 3 podpunkt 1, 3, 4, 5 i 6
Udzielenie informacji wskazanych w pkt. 3 podpunkt 1, 3, 4, 5 i 6
wniosku wymagałoby wskazania danych osobowych pracowników,
w tym imion i nazwisk, stanowisk, miejsca zamieszkania i przebiegu
zatrudnienia. Powyższe stanowiłoby naruszenie sfery prywatności
wskazanych osób. Z tych przyczyn Spółka odmawia przekazania
informacji w tym zakresie.
Ad. pkt. 3 podpunkt 2, pkt. 4, pkt. 5 podpunkt 4, pkt. 6, i pkt. 8
Informacje wskazane w pkt. 3 podpunkt 2, pkt. 4, pkt. 5 podpunkt 4,
pkt. 6, i pkt. 8 dotyczą kwestii odnoszących się do tajemnicy
przedsiębiorstwa Spółki. Ujawnienie wskazanych informacji do
wiadomości publicznej stwarzałoby ryzyko istotnego pogorszenia
pozycji negocjacyjnej Spółki przy zawieraniu nowych umów.
Informacje dotyczące szczegółów strategii marketingowych i ich
realizacji stanowią element know—how działalności biznesowej Spółki
i — w przypadku ich ujawnienia — mogłyby one zostać wykorzystane
przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną, ze szkodą dla
interesów Spółki.
Ad. pkt 5 W zakresie informacji dot. liczby karnetów Spółka wskazuje,
że:

a.przed rundą jesienną 2018 sprzedano 955 karnetów
całorocznych i 729 na rundę,

b.przed rundą wiosenną 2019 sprzedano 859 karnetów na rundę
plus obowiązywało dodatkowo 955 karnetów całorocznych,

c. przed rundą jesienną 2019 sprzedano 1635 karnetów
całorocznych i 76 karnetów na rundę,

d.przed rundą wiosenną 2020 sprzedano 157 karnetów na rundę
plus obowiązywało dodatkowo 1635 karnetów całorocznych.

Spółka wskazuje równocześnie, że informacja w zakresie frekwencji na
poszczególnych meczach ma charakter informacji ogólnodostępnej.
Ad. pkt 9 i 10 Ustosunkowując się do pkt. 9 i 10 należy wskazać,
iż Spółka uprawniona jest do kontroli sposobu wykorzystania czasu
pracy pracowników wyłącznie w godzinach świadczenia przez nich
pracy na rzecz Spółki (zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami).
Z kolei w zakresie osób świadczących na rzecz Spółki usługi w oparciu
o umowę-zlecenie, Spółka nie dysponuje uprawnieniem do kontroli
czasu pracy zleceniobiorców. Ewentualne zajęcia osób zatrudnionych
lub współpracujących z Klubem, poza zakresem umów, nie leżą
w zakresie zainteresowania Spółki. Należy zaznaczyć, że wszelkie
usługi o charakterze reklamowym wykonywane przez Klub, realizowane
są w oparciu o obowiązujące umowy reklamowe i sponsoringowe. Jeżeli
zwracający się z pytaniem są w stanie wskazać konkretne osoby, które
w konkretnym czasie i miejscu świadczyły usługi na rzecz innych
podmiotów gospodarczych, Spółka będzie mogła odnieść się do tak
postawionego pytania i udzieli bardziej precyzyjnej odpowiedzi. Spółka
posiada jedynie informację w zakresie jednego z pracowników,
będącego w okresie wypowiedzenia, który w godzinach pracy zajmował



się swoją prywatną działalnością gospodarczą, konkurencyjną wobec
Akademii Piłkarskiej Piasta.
Ad. pkt 11 Informacje wskazane w pkt. 11 wniosku nie mogą zostać
udostępnione ze względu na potrzebę ochrony prywatności wskazanej
tam osoby. Wskazany akcjonariusz nie jest osobą publiczną, w związku
z czym nie ma podstawy do przekazywania informacji w tym zakresie.
Zaznaczyć należy jednocześnie, iż Akcjonariusz wykonał wszystkie
obowiązki wobec Spółki wynikające z objęcia przez niego akcji Spółki.

Ad. pkt. 13 Informacje zawarte w pkt. 13 stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie mogą zostać ujawnione.
Ad. pkt 14 Odpowiadając na pytanie wskazane w pkt. 14, pracownicy
GKS „Piast" SA są zapoznawani z zakresem swoich obowiązków, które
są zresztą załącznikiem do umów o pracę.
Ad. pkt 16 W odpowiedzi na pytanie informujemy, że Rada Nadzorcza
jako organ kontrolny, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych
i Statutem Spółki, sprawuje nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu
Spółki.
Ad. pkt 17 W odniesieniu do pkt. 17 wniosku Spółka wskazuje,
iż zawarte tam żądanie nie może zostać zrealizowane ze względu na
brak możliwości ustalenia, jakiego dokumentu dotyczy.
Ad. pkt 18 Spółka wskazuje, iż nie posiada wiedzy co do jakichkolwiek
przypadków naruszeń ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
wynikających z wydawania przez Klub cyt. „karnetów VIP".

Ad. pkt 19 Wnioskowane w pkt 19 informacje odnoszą się do ocen
(opinii), nie zaś konkretnych faktów, brak zatem jest podstaw do
odnoszenia się do treści bliżej nie określonych wywiadów.
Ad. pkt 21 W odniesieniu do wniosku Spółka wskazuje, iż co do
zasady dokumenty te objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa i nie
podlegają powszechnemu dostępowi dla osób spoza organów Spółki.
Zarząd Spółki został wcześniej zobowiązany do nieprzekazywania
osobom postronnym dokumentów korporacyjnych Spółki, chyba że
uzyska na to stosowną zgodę w postaci uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Gliwickiego Klubu Sportowego „PIAST"
SA. Uchwały i protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zawierają dane
wrażliwe i osobowe m.in. zawodników i trenerów. Objęte są one
ochroną zgodnie ze stosownymi przepisami RODO, a nadto zawierają
dane wrażliwe dla Spółki z punktu widzenia jej funkcjonowania jako
podmiotu gospodarczego i ujawnienie ich mogłoby narazić Spółkę na
znaczącą szkodę.
Ad. pkt 22 W odpowiedzi informujemy, iż prowadzenie spraw Spółki
odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie spółek
handlowych oraz w Statucie Spółki. W pozostałym zakresie zawarte w
tym punkcie pytania dotyczą sfery ocen (opinii), nie zaś konkretnych
faktów, w związku z czym brak jest podstaw do udzielania informacji
w tym zakresie.

Z poważaniem

Lastębkmzydenta
Miasta

Alek n ra Wysocka


